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 Încheiat astăzi 06.08.2020 cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului local al Comunei 
Țețchea convocată prin Dispoziția primarului comunei Țețchea nr. 160 din 05.08.2020. 
 În urma semnării registrului de evidență și efectuării apelului, din totalul de 13 consilieri în funcție, 
lipsește d-l Florin – Aurel Cazan și d-l consilier Petru Bulzan. 
 D-l primar precizează că în procesul verbal întocmit de d-l secretar general au fost adăugate opiniile 
personale ale d-lui, care nu au fost discutate în ședința din data de 25.06.2020. 
 D-l președinte de ședință consultă membrii consiliului local în legătură cu procesul verbal al ședinței 
ordinare din luna anterioară, respectiv din data de 25.06.2020. Consilierii locali prezenți votează amânarea 
aprobării procesului verbal până la următoarea ședință de consiliu local. 
 Se amână aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25.06.2020 pentru 
următoarea ședință a consiliului local. 
 D-l președinte Adrian – Cristian Puie face cunoscută ordinea de zi astfel cum a fost înscrisă în 
invitațiile de participare la ședință: 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 29 din 25.06.2020 pentru aprobarea 
unor documențații cadastrale pentru drumurile comunale și vicinale aparținând comunei Țețchea. 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documențații cadastrale pentru drumurile comunale și 
vicinale aparținând comunei Țețchea. 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului cu privire la activitatea desfășurată de asistenții 
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020. 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea stațiilor publice aflate pe teritoriul comunei Țețchea, în 
vederea includerii acestora în Programul Județean de transport. 
 D-l președinte de ședintă consultă consiliul local despre ordinea de zi, dacă mai sunt alte observații. 
Nu sunt alte propuneri sau obiecții cu privire la ordinea de zi. D-l Adrian – Cristian Puie propune supunerea 
la vot a ordinii de zi. Este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 33/06.08.2020. 
 D-l președinte de ședință propune consiliului local să se treacă la dezbaterea punctelor înscrise pe 
ordinea de zi: 
 Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 29 din 25.06.2020 pentru 
aprobarea unor documențații cadastrale pentru drumurile comunale și vicinale aparținând comunei Țețchea. 
 D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 29 din 25.06.2020 
pentru aprobarea unor documențații cadastrale pentru drumurile comunale și vicinale aparținând comunei 
Țețchea. Precizează că este necesară revocarea H.C.L. nr. 29 din 25.06.2020, deoarece din cuprinsul 
hotărârii nu reiese apartenența bunurilor la domeniul public sau privat al comunei, în hotărâre fiind specificat 
la art. 1 proprietatea comunei Țețchea. Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Aleșd refuzând 
astfelînregistrarea. 
Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 29 
din 25.06.2020 pentru aprobarea unor documențații cadastrale pentru drumurile comunale și vicinale 
aparținând comunei Țețchea. Este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 34/06.08.2020. 
 Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documențații cadastrale pentru drumurile 
comunale și vicinale aparținând comunei Țețchea. 
 D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea unor documențații cadastrale pentru 
drumurile comunale și vicinale aparținând comunei Țețchea. Nu sunt discuții. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea unor documențații cadastrale pentru drumurile comunale și vicinale aparținând comunei Țețchea. 
Este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 35/06.08.2020. 
 Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului cu privire la activitatea desfășurată de 
asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020. D-l primar prezintă 
raportul de specialitate privind aprobarea raportului cu privire la activitatea desfășurată de asistenții personali 



ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020. Nu sunt discuții. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea raportului cu privire la activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap 
grav pe semestrul I al anului 2020. Este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”. Se adoptă Hotărârea nr. 
36/06.08.2020. 
 Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea stațiilor publice aflate pe teritoriul comunei 
Țețchea, în vederea includerii acestora în Programul Județean de transport. 
 D-l primar prezintă raportul de specialitate privind aprobarea stațiilor publice aflate pe teritoriul 
comunei Țețchea, în vederea includerii acestora în Programul Județean de transport. Nu sunt discuții. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea stațiilor publice aflate pe teritoriul comunei Țețchea, în vederea 
includerii acestora în Programul Județean de transport. Este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”. Se adoptă 
Hotărârea nr. 37/06.08.2020. 

Având în vedere epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, d-l președinte de ședință declară 
ședința închisă. 
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